
 
 

Staat er douchezeep en shampoo in jouw douche?   
ONGETWIJFELD 

Hebben jouw dochters altijd voldoende maandverband/tampons ter beschikking?  
UITERAARD 

Smeer jij een bodylotion op je huid wanneer die droog of trekkerig aanvoelt? 
HOOGSTWAARSCHIJNLIJK 

Is dat zo voor alle vrouwen en meisjes in Vlaanderen? 
HELEMAAL NIET 
 
Uit een onderzoek van Caritas bleek dat het voor 12% van de meisjes in Vlaanderen niet 
evident is om steeds voldoende geld te hebben om menstruatieproducten te kopen, laat 
staan andere producten voor dagelijkse hygiëne.  Voor meisjes die leven in kansarmoede 
loopt dit op tot 45%.   
15% van de meisjes in Vlaanderen, die leven in armoede, hebben al eens gespijbeld omdat 
ze geen maandverband of tampons konden kopen, terwijl onderwijs hun enige kans is om te 
ontsnappen uit die armoede. 

Zonta Waasland wil daar iets aan doen! 

‘De Springplank’ is een laagdrempelige organisatie, die mensen in armoede ondersteunt 
d.m.v. vormingen en workshops en ook voedselondersteuning aanbiedt in de vorm van de 
bedeling van voedselpakketten. 
De opbrengst van onze ZONTAWALK gaat dit jaar integraal naar ‘De Springplank’ zodat zij, 
naast de voedselpakketten, ook hygiënepakketten kunnen aanbieden. 

STEUN MEE EN KOM WANDELEN 

Misschien ontdek je enkele nog niet gekende mooie plekjes in Puivelde en omgeving terwijl 
je ‘De Springplank’ steunt.  

Wanneer : Zondag 2 oktober 2022 
Waar :  Buurthuis Sint-Job, Kruisstraat 54, Sint-Niklaas (Puivelde) 
Wandelafstanden 5 – 12 – 17km  
Vertrek tussen 9u00 en 15u00 (Vanaf 14u00 enkel nog vertrek voor de 5 of 12km) 

Op de plaats van vertrek en aankomst voorzien we een bar, waar je gezellig iets kan drinken 
en een kleinigheid kan eten (Soep, sandwiches, pannenkoeken…) 
 
Om organisatorische redenen vragen we vooraf te registreren via deze link : 
https://forms.gle/QUSmMJeeFFEc7uKR8 
Registratie kost €10/persoon.  Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen. 

De ‘ZONTAWALK’ wordt een niet te missen cocktail van actief bezig zijn en gezellige 
ontmoetingen bij ‘een hapje en een drankje’ ! 
 


